Zpráva o činnosti KVS v roce 2015
Pravidla financování 2015
–
–
–

pevná část člena RD (1,6 násobek pro kvalifikovaného na OH): 125.000,pevná část člena SCM (1,8 násobek pro dvouposádkovou loď): 100.000,dle výsledků na 3 vrcholných regatách v posledních 3 letech (2012 – 2014). Tedy
jeden vrchol v sezóně. Výsledek na závodě se počítá jako procentuální pořadí zemí
vzhledem k OH 2016 kvótě v dané třídě. Výsledky jsou ohodnoceny progresivním
bodovým ohodnocením – rozdíly mezi závodníky na čele pořadí jsou větší než na
konci pořadí. Tři roky starý výsledek (2012) se započítává s 20% vahou, dva roky starý
výsledek (2013) s 30% vahou a loňský (2014) s 50% vahou. Finanční prostředky jsou
roděleny v poměru takto získaného bodového ohodnocení.

Kondiční trenér ČSJ
Od června byl na post placeného
kondičního trenéra ČSJ přijat Tomáš Klíma.
Tomáš byl s jachtařskou výpravou dvakrát na OH, a je to
jediný český kondiční trenér se zaměřením na jachting.
Členové RD spolu s Tomášem sestavují svůj plán kondiční
přípravy. Tato příprava je sledována pomocí osobního
sporttesteru Polar. Data z Polaru členové RD pravidelně
ukládají na server služby Polar Flow. Na základě těchto dat
Tomáš průběžně upravuje plán individuální přípravy
každého reprezentanta. Vyhodnocení přípravy členů RD
Tomáš předává KVS. Tento systém kontroly činnosti
reprezentanta nahradil předchozí ruční vyplňování
tréninkového deníku, umožňuje předávání skutečných dat o jednotlivých trénincích a
poskytuje členům RD zpětnou vazbu a vedení profesionálního kondičního trenéra. Spolupráci
v obdobném rozsahu využívají od podzimu členové RDJ a od prosince členové SCM Laser.
SCM 29er by se mělo přidat během února.

Předolympijské kempy v Riu
Ve čtvrtek 7. 5. byl do kontejneru ČSJ naložen člun a Veroničin Laser. KVS děkuje panu Jiřímu
Maierovi a Michalu Klimentovi za pomoc. Z ostatních reprezentantů se nakonec pro účast na
kempu v Riu rozhodli Viktor a Ondřej, kteří budou své lodě pronajímat na místě.

Model proudů pro Rio

V návaznosti na zkušenosti Jakuba Kozelského z místa konání OH a z jeho popudu KVS začala
hledat možnosti získání modelu proudů v Riu. Na základě konzultací i s Petrem Sklenářem
byly osloveny společnosti Buell software a Tidetech. Především produkt první firmy se jeví
velice zajímavě. Bohužel finanční náročnost obou řešení je mimo možnosti KVS, resp. ČSJ.
Model proudů pro Rio tak zůstává nedořešenou záležitostí. Nicméně, v případě jiných lokalit
a akcí se v případě Buell software jedná o cenově zajímavého taktického pomocníka –
doporučujeme vyzkoušet všem závodníkům.

Meteo stanice pro trenéry
KVS se průběžně zabývala možností dovybavit motorové
čluny trenérů RD meteo přístroji, především pro měření
větru, případně proudů. Na základě konzultací s
Romanem Teplým a Jakubem Kozelským se jako
nejvhodnější kandidáti jevily výrobky společnosti
OceanDrivers Easywind a Easycurrents. Roman Teplý dále
zjišťoval možnosti ostatních výrobců, především
dodavatele britské RYA. Bohužel všude jsme narazili na
exkluzivitu velkých národních týmů. Volba tedy padla na
produkt společnosti OceanDrivers, který je standardem
pro většinu ostatních koučů.

Podpora a kontakty pro Rio
Na základě zkušeností Jakuba Kozelského z
pobytu v Riu začala KVS hledat místního
člověka, který by byl členům RD nápomocen při jejich
pobytu na přípravných kempech a OH. Zdá se, že zařídit i
drobné věci je bez znalosti místního prostředí velký
problém. Nemluvě o poruše motoru, k níž došlo na
svazovém člunu. Nakonec se KVS povedlo angažovat
Andreho Mirskyho. Andre je vynikající místní jachtař, který
by měl být našemu týmu prospěšný i svými místními
jachtařskými znalostmi. Má za sebou několik olympijských
kampaní, tu poslední nyní na Nacře. Prvního úkolu se
zhostil úspěšně a prakticky jen díky němu se povedlo porouchaný motor opravit včas tak, aby
ho měla Veronika s Kubou k dispozici při přípravném kempu nyní v lednu. V tuto chvíli se
snažíme s Andrem domluvit spolupráci ve zbývajícím čase do OH a i během ní.

Výsledky členů RD
Veronika Kozelská - Fenclová
Princess Sofia Trophy: 12 / 117
ISAF World Cup Hyeres: 10 / 40
Delta Lloyd Regatta: 19 / 82
World Cup Weymouth: 19 / 36
ME: 12 / 98
Test Event: 13 / 28
MS: 20 / 100
Markéta Audyová
Princess Sofia Trophy: 88 / 117
ME: 63 / 98
Viktor Teplý
Princess Sofia Trophy: 61 / 164
Delta Lloyd Regatta: 29 / 145
ME: 25 / 105
Test Event: 29 / 38
MS: 77 / 158
Štěpán Novotný
Princess Sofia Trophy: 147 / 164
ME: 90 / 105
MS: 139 / 158
Ondřej Teplý
Princess Sofia Trophy: 23 / 74
ISAF World Cup Hyeres: 21 / 40
ME: 22 / 71 - MEJ: 3 / 15

MSJ: 1 / 30 !!!!
Test Event: 20 / 20
MS: 33 / 76
Michael Maier
Princess Sofia Trophy: 50 / 74
ME: 37 / 71
MS: 48 / 76
Karel Lavický
Princess Sofia Trophy: 40 / 82
Delta Lloyd Regatta: 37 / 67
ME: 75 / 100
MS: 75 / 82
Cejnar - Cejnar
ME: 78 / 79
MSJ: 42 / 49
Daniel Bína
Vítěz Středoevropského poháru
Mezinárodní vicemistr Belgie
MS: 14 / 48 => Paralympijské hry 2016!!!

RDJ a SCM - výsledky
Jakub Halouzka
MS ISAF Youth - Radial: 20 / 68
MSJ – Standard: 92 / 155
Mareček - Svoboda
MS ISAF Youth – 29er: 24 / 31
Jiří Halouzka
MSJ – Standard: 150 / 155

Sestavení RD na sezónu 2016

Martina Bezděková
MS Laser Radial: 96 / 98
David Bezděk
MS Laser Radial U19: 90 / 142
Jean Baptiste Janča
ME Laser Standard: 100 / 105
MSJ – Standard: 139 / 155

RD A (tým Rio - účast nebo reálná možnost kvalifikace na OH 2016):
Veronika Kozelská - Fenclová (Laser Radial), Ondřej Teplý (Finn), Viktor Teplý (Laser
Standard), Karel Lavický (RS:X)
RD B (tým Tokio - reálná možnost kvalifikace na OH 2020)
Štěpán Novotný (Laser Standard)

Michael Maier a Markéta Audyová se rozhodli ukončit reprezentační kariéru
a přípravu na OH 2016. KVS jim děkuje za dlouholetou reprezentaci a za
projevenou ochotu pomoci nastupující generaci.
RDJ A
Ondřej Teplý (Finn), Jakub Halouzka
RDJ B
Martina Bezděková, Jean-Baptiste Janča, Jiří Halouzka, David Bezděk

Financování RD na sezónu 2016
Obdobně jako v roce 2015:
– dle výsledků na 3 vrcholných regatách v posledních 3 letech (2013 – 2015): všichni
členové RD
– pevná část člena RD: ti členové RD, kteří se kvalifikují na OH 2016
– členové SCM obdrží příspěvek z rozpočtu SCM dle rozhodnutí SCM

Princess Sofia Trophy 2016
KVS plánuje využít závodu jako generální zkoušku realizačního týmu pro OH. Přípravy a
samotného závodu by se měla účastnit fyzioterapeutka Tereza Beranová (Trefná) a kondiční
trenér Tomáš Klíma. PR manažerka se rovněž chystá využít tréninku členů RD ke sběru
obrazového materiálu pro zbytek sezóny. Závod bude poslední kvalifikační možností na OH
pro Ondřeje Teplého (Finn), Viktora Teplého (Laser Standard) a Karla Lavického (RS:X).
Zapsal: T. Musil

